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Het interview 

Wie zijn toch die dames en heren van de andere groepen? Een nieuwkomer in de 
club? Een ancien waarvan u zich afvraagt hoe lang hij of zij al meerijdt met den 
Blosom. In de rubriek “het interview” leert u hen beter kennen. 

J 
an Tinel is zo van het fietsvirus gebeten dat 
hij niet alleen meerdere jaren achter mekaar 
het meeste ritten gereden heeft bij Blosom, 
hij rijdt ook elk jaar de Ronde van Vlaande-

ren. Dit jaar voegde hij daar nog in dezelfde maand 
Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik aan toe. 
Milaan-San Remo staat ook al op zijn palmares en 
zijn honger is nog niet gestild. 
 

Jan, hoe ben jij beginnen te fietsen? 

Jan: Wij waren vroeger  bevr iend met een wiel-
renner, Danny Roelants uit Lubbeek, en van kinds af 
aan ben ik met mijn vader meegegaan om naar de 
koersen te gaan kijken. En het kriebelde dan natuur-
lijk om dat ook te gaan doen. Ik kreeg daar thuis niet 
de steun voor, daar het al een redelijk dure sport is 
en ik speelde trouwens al volleybal. Ik heb 20 jaar 
gespeeld om dan na een reeks kwetsuren toch te 
beginnen met fietsen, op aanraden van de dokter. In 
Augustus 2003 heb ik me dan aangesloten bij Blo-
som Meerbeek en ging bij de C’s rijden. Bij de slui-
tingsreceptie hebben een paar B-rijders me kunnen 
overhalen om het volgende seizoen bij hun te komen 
rijden. “Zo’n jonge man moet niet met de C’s mee-
rijden, die moet bij de B’s rijden. Dat gaat maar een 
beetje sneller en iets meer kilometers.” En zo maak-
te ik begin 2004 mijn debuut bij de B’s en wat ik me 
er nog van herinner is dat het niet een beetje rapper 
ging, maar véél rapper. En de kopmannen waren wel 
echte speelvogels. Als die aan de kop kwamen, was 
het echt doorrijden. Het resultaat was dat ik de eer-
ste maanden elke keer de laatste 10 à 15 kilometer 
binnen moest geduwd worden. En zo heb ik een jaar 
lang afgezien en pas het jaar daarop kon ik pas echt 
mee met de groep. Maar ja, ik rij ook maar van zon-
dag tot zondag. Ik kwam van Sint-Joris-Weert en 
kende hier niets. De koersfiets had ik al en omdat ik 
niet meer mocht volleybal spelen, haalde ik de dikke 
laag stof eraf en ben ik beginnen fietsen om toch 
bezig te blijven. Ik sloot me aan bij Meerbeek en zo 
ben ik ook wat meer geïntegreerd geraakt in het 
dorpsleven. Je moet tenslotte maar 2 straten ver 
gaan of je komt al een collega Blosommer tegen. 
 

Je ging vroeger mee naar de koers. Heb je ooit 
ook gereden? 

Jan: Ik heb in 2013 eens deelgenomen aan een 
wedstrijd in Haasrode eind juni. Ik had net Milaan-

San Remo gereden begin die maand en ik dacht dat 

ik met die conditie wel eens een koers kon meerij-
den. Het resultaat was echter dat ik twee ronden 
later al aan de kant stond… Koersen is wel degelijk 
iets anders dan langeafstandsfietsen. En daarmee 
trap ik een deur in met wat ik het liefste doe: lange 
afstanden rijden. Daar komt mijn dieselmotor goed 
van pas. Maar ik heb moeten leren eten en drinken 
op de fiets. We kwamen van één of andere lange rit 
terug en we zijn in Sint-Joris-Weert moeten stoppen 
om me wat te laten eten en drinken en me op kracht 
laten komen. Ik kon vroeger geen lange ritten aan. 
En iets wat je niet kan, wil je dan leren en zo is het 
begonnen. En zo is de microbe gekomen om eens de 
Ronde van Vlaanderen te gaan rijden. 
 

Het woord is gevallen: Ronde van Vlaanderen. 
Wat bezielt een mens om een Ronde van Vlaan-
deren te gaan rijden? 

Jan: Daar  zijn verschillende redenen voor . De 
eerste is dat ik niet kan sprinten. Als we met Blosom 
een “finalleke” reden, was ik de eerste die aanzette 
met al die slimme sprinters in mijn wiel. Ik had dan 
wel de voldoening dat ik op kop gereden had tot 200 
meter voor de aankomst. Ik ben groot en ze zaten 
goed uit de wind. Bergop rijden kan ik ook niet, 
groot en zwaar. En zo kwam ik bij de lange afstand 
terecht. Maar ook de voorbereidingen tellen natuur-
lijk. Allereerst jezelf mentaal scherpstellen. Ik hou 
graag de zondagnamiddag vrij voor het gezin, dus 
sta ik in de winter vroeg op om al om 6 uur ’s mor-
gens te kunnen beginnen met trainen, tot 12 uur. 
Gelukkig krijg ik vaak het gezelschap van 
“brommerke” Yves Dierckx in de vroege uren, dat 
werkt motiverend om in weer en wind de fiets op de 
kruipen. Yves rijdt graag bergop en is aldus een 
goede leermeester voor mij. Eerst een paar uur al-
leen rondrijden en dan aansluiten met de groep. Om 
dan tot de vaststelling te komen dat de groep, on-
danks dat in de winter de conditie van de collega’s 
minder is, toch nog net te snel rijdt. Maar dat betert 
met de week en zo bouwen we op. Dat is pure adre-
naline, een kick dat je jezelf beter en beter voelt 
worden. De grote dag zelf is het een kwestie van 
doseren, eten en drinken. Eens boven de 170km 
kom ik dan in een soort extase en dan telt maar één 
ding: uitrijden. En als je dat tot een goed einde 
brengt, heb je het gevoel dat je de wereld aankunt. 
 

(Vervolg op pagina 9) 

Jan Tinel: 
“Mooiere momenten om te fietsen be-
staan er niet dan om 6 uur ’s morgens.” 
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Milaan-San Remo of de Ronde van Vlaanderen, je hebt ze 
beiden gedaan, maar dewelke verkies je om voor te trai-
nen? In de winter trainen voor de Ronde of vanaf de lente 
voor Milaan? 

Jan: Ik heb ze beiden gedaan in hetzelfde jaar , dus moest 
ik wel in de winter starten. En als je dan de Ronde gereden 
hebt, kan je makkelijk die conditie nog twee maanden aan-
houden om Milaan te gaan rijden. En het wordt alleen maar 
mooier: je vertrekt om 6 uur, je ziet de zon opkomen langs de 
vaart, de dauw over het water en het landschap. Zeker als het 
dan al mei is. Het makkelijkst is natuurlijk te trainen voor 
Milaan-San Remo. Maar ik ben gebeten door de Ronde van 
Vlaanderen. Hem 10 jaar achter mekaar uitrijden is een 
droom en die zou ik graag willen verwezenlijken. Dan heb ik 
misschien iets unieks gedaan. 
 

Alsof het drieluik Ronde van Vlaanderen, Parijs-

Roubaix, Luik- Bastenaken-Luik niet uniek is? 

Jan: J a, dat is uniek, maar  ook een grens. Ik heb gemer kt 
dat met het trainingsritme dat ik aanhou, dit het maximum is 
dat ik eruit kan halen. Vooral na Parijs-Roubaix heb ik zwaar 
moeten recupereren. Niet dat ik leeg was, maar ik was volle-
dig dooreengeschud. 
 

Was Milaan een even grote uitdaging als de Ronde? 

Jan: J azeker , het is een snelle aanloop, met 800 man ver -
trekken in een echte koers, wat ik dus op voorhand niet wist. 
120 kilometer rijden tegen 38 per uur gemiddeld. En dan 
begint het constant te klimmen en dalen langs de Middelland-
se Zee.  
 

Heb je nog andere doelstellingen? 

Jan: Peter  Cossins heeft een boek geschreven over  de 5 
mooiste wielerklassiekers: “De Monumenten”. Die heeft het 
dan nog over de Ronde van Lombardije. Dat lijkt me ook wel 
een beest van een koers te zijn, die ik wel eens wil proberen 
en de Amstel Gold Race staat ook nog ergens op het pro-
gramma. Naar het hooggebergte wil ik ook wel eens gaan. 
 

En dat met één training per week? 

Jan: J a, officieel r ij ik van zondag tot zondag. Dit jaar  
ben ik wel al enkele keren gaan spinnen en we hebben ook 
een spinningfiets aangekocht. En het loont! Dus uiteindelijk 
rij ik in de winter toch tweemaal per week. 
 

Over Blosom. 
Jan: Toffe club hé! Ik denk dat we een van de grootste 

clubs zijn van de streek en ze is zeer divers. Van alle ni-
veau’s, mannen en vrouwen. Of je nu een goede conditie hebt 
of niet, je vindt altijd wel een groep waar je meekan, of als je 
zin hebt in een ander parcours. Ook qua organisatie zit het 
goed, de ritten staan op voorhand vast, ze staan mooi in het 
boekje en op de website, ook langs welke dorpen we rijden. 
Ik moet wel vaststellen dat we vroeger langs kleinere wegen  
reden. Nu rijden we meer op grotere banen, maar met een 
groep van soms wel 35 renners is dat misschien wel beter. 
Dan moet je niet beginnen op kleine baantje gaan “rond-

dasjteren”. Ook in de week zie ik hier groepen passeren, ie-
dere groep op zijn tempo en allemaal met oog voor de veilig-
heid. Dikke pluim aan de kapiteins ook die de hele groep in 
het gareel houden. 
 

Heb je een favoriete rit? 

Jan: Ik r ij heel graag r ichting Sint-Joris-Weert, Beau-
vechain, Bierbeek, Meldert. Alles wat richting Tienen en 
Kumtich gaat eigenlijk, heuvelachtig en lange banen waar ik 
de dieselmotor goed kan laten spreken. En ook de lange rit-
ten, die zijn ook mooi.  
 

Je hebt ook een aantal jaar na mekaar alle ritten met Blo-
som meegereden. 
Jan: Dat was de per iode van huisje-tuintje-kindje en er was 
niet veel budget om op vakantie te gaan. Dus ben je altijd in 
’t land en zorgde ik ervoor dat ik elke week kon gaan fietsen. 
Maar toen reed ik in de winter niet, enkel tijdens het seizoen. 
Als je iets doet, moet je het goed doen, volledig dus. En ik 
reed, en nu nog, maar één keer per week. Dus zorg je ervoor 
dat je er staat. Iemand die 3x fietst in de week, kan ’s zon-
dags al eens de rit laten vallen omdat het slecht weer is en die 
kan in de week wel weer fietsen. Maar ik niet. 
 

Heb je nog een leuke anekdote? 

Jan: Anekdote niet, maar  wat ik wel zo speciaal vind is 
dat de groep waarin ik reed, tijdens mijn beginjaren bij de 
B’s. Het klikte echt goed tussen de kleppers van toen en de 
jongeren die net begonnen te fietsen. De manier waarop er 
toen gewacht werd op mekaar was sterker dan nu. Nu wordt 
er ook nog gewacht, maar toen waren er enkelen bij die graag 
eens de boel uit mekaar trokken, maar ze waren wel bezorgd 
dat iedereen achteraf nog meekon. Ze wouden niet dat er ie-
mand afhaakte. De ervaren renner werden ook als echte lei-
ders aanzien, waarvoor respect getoond werd en waar naar 
geluisterd werd. 

(Vervolg van pagina 7) 
 

Sportief Paspoort 

 

Jan Tinel dankt zijn mentale scherpte aan ochtendlijke wintertrainingen en is na 6 deelnames aan de 
Ronde van Vlaanderen de grootste Flandrien van Meerbeek. De Ronde van Lombardije wil hij ook 
nog eens rijden alvorens het hooggebergte in te trekken.  
 

 

Naam: J an Tinel 
Woonplaats: Everberg 

Beroep: Financieel Manager  

Geboortedatum: 05/04/1973 

Lid Blosom sinds: 2003 

Favoriete rit: Waals-Brabant en richting Tienen 

Favoriete wieleroord: nog te ontdekken  

Favoriete drank na rit: donkere Leffe indien het op een ter rasje genuttigd kan worden  

Interesses: naar  de tennistraining en –wedstrijden met zoon Rune, genieten van lekker eten met 
een goed glaasje wijn 


